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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 
 

I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava 
Telefónne číslo  43293165, 43634801, 43634802 
Faxové číslo  43293165 
Internetová adresa školy  www.zsnevadzova.sk 
Elektronická adresa školy zsnevadzova2@atlas.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
 
Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  Vladimír Pastýrik 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mária Orságová 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Katarína Valichnáčová 
Vedúca školského klubu detí  Daniela Lackner 
 
 
 
 
Údaje o rade školy  
 

Termín ustanovenia rady 
školy 2.7.2012 

Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za 

   

Predseda rady školy  Mgr.Dagmar Zlatošová, PhD. pedagogických zamestnancov 
Podpredseda rady školy  RNDr.Marcel Onduš rodičovská verejnosť 
Zapisovateľ  Mgr. Michaela Čuperková pedagogických zamestnancov 
Členovia  Karol Pužár nepedagogických zamestnancov 
 Ing. Viera Forišová rodičovská verejnosť 
 Mgr. Ingrid Obložinská rodičovská verejnosť 
 Mgr. Rastislav Smažák rodičovská verejnosť 
 Ing. Günther Furin delegovaný za MČ Ružinov 
 Mgr. Viktória Jančošeková delegovaná za MČ Ružinov 
 Josef Ošlejšek delegovaný za MČ Ružinov 
 Mgr. Martin Pener delegovaný za MČ Ružinov 
Počet zasadnutí RaŠ v šk. 
roku - 2 
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  Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov Meno vedúceho 
PK – SJL – DEJ Mgr. Danica Ostrožlíková 
PK – cudzie jazyky PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD. 
PK – prírodovedné predmety Mgr. Helena Sojková 
PK – výchovné predmety Mgr. Eva Kujanová 
MZ 1.- 4. ročník Mgr. Renáta Suchá 
MZ ŠKD Daniela Lackner 

 
 
 
b) Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   

potrebami (fyzický stav) 
 
Ročník Počet tried Počet žiakov k 15.9.2012 Počet žiakov k 31.8.2013 

1. 4 77 78 
2. 4 93 93 
3. 5 108 107 
4. 4 88 89 
5. 3 71 71 
6. 3 72 71 
7. 2 55 55 
8. 3 55 55 
9. 2 37 37 

Spolu 30 656 656 
 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení 

Počet žiakov   
k 15. 9. 2012 

Počet žiakov  
k 31. 8. 2013 

Priemerná 
dochádzka 

16 352 339 346,1 
 

 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  
 
Žiaci nižších ročníkov  ( záujem o gymnázia) 
 
Počet prihlásených  43 
Počet prijatých  27 
 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  18 
Počet prijatých  12 

Celkový počet zapísaných ( 02. 2013)  155 
Z toho počet odkladov školskej dochádzky  13 
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Žiaci 9. ročníka 
 
Gymnáziá  Počet prijatých  18 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 18 
Konzervatórium  Počet prijatých  
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z  predmetov  
 
Ø SJL AJ NJ M 
 1,28 1,23    - 1,27 
 
Školským vzdelávacím programom je rozšírený výchovno – vzdelávací proces o nasledovné 
predmety 
oproti štátnemu vzdelávaciemu programu dotujeme hodinami navyše  – anglický jazyk, slovenský 
jazyk, informatickú výchovu, matematiku a prírodovedu 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z  predmetov  
 
Ø SJL AJ NJ M 

 2,02 1,99 1,71 2,17 
 
Školským vzdelávacím programom je rozšírený výchovno – vzdelávací proces o nasledovné 
predmety 
oproti štátnemu vzdelávaciemu programu dotujeme hodinami navyše  – slovenský jazyk, anglický 
jazyk, nemecký jazyk, biológiu, geografiu, fyziku, chémiu, dejepis a informatiku 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
I.stupeň 198 169 
II.stupeň 137 114 
spolu 335 283 
 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy  
 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
-Ø percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-Ø percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

36 69,72  % 60,07  % 69,89  % 67,51 % 
 

Správanie – znížená známka 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2     1 1   1 
Počet žiakov so stupňom 3        3 1 
Počet žiakov so stupňom 4          
 
 



 5 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 5619 6722 9257 7903 6109 7414 5340 6531 5959 
Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 6 0  55 11 
Žiaci s počtom viac ako 15 
neospravedlnených hodín 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 29501 31353 60854 
Neospravedlnené hodiny spolu 0 72 72 
    
 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
 

I. stupeň základnej školy 
Roční
k 

trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.B ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.C ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.D ISCD 1 Anglický jazyk 
2. II. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. D ISCD 1 Anglický jazyk 
3. III. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 III. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 III. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 III.D ISCD 1 Anglický jazyk 
 III.E ISCD 1 Anglický jazyk 
4. IV. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. D ISCD 1 Anglický jazyk 
 
 

II. stupeň základnej školy 
 

Roční
k 

Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 V.B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 V.C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

6. VI.A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 VI. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 VI. C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

7. VII. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 VII. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
8.   VIII. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
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 VIII. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 VIII. C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk         
9. IX. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 IX. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 
 
 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
Pedagogickí zamestnanci 
 Z toho ped.zam. 

začínajúci 
Z toho ped.zam. 
samostatní 

Z toho zamestnanci 
s I.atestáciou 

Z toho zamestnanci 
s II.atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci  

1 42 16 4 

Odborní 
zamestnanci 

   2 

 
 
 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne 

vyučujúcich učiteľov 
Dôvod neodborného vyučovania 

Dejepis 1 chýbajúci učiteľ DEJ – 12 h 
Nemecký jazyk 1 chýbajúci učiteľ NEJ – 2 h 
Občianska výchova 1 doplnenie úväzku 5 h 
Technická výchova 1 chýbajúci učiteľ Tchv – 5 h 
Hudobná výchova 1 chýbajúci učiteľ HUV – 9 h 
 
 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku      

(ukončené osvedčením, prvou kvalifikačnou skúškou, druhou kvalifikačnou skúškou .....)  
  
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

Adaptačné  1 
Aktualizačné 4 
Inovačné 2 
Špecializačné 1 
Funkčné 2 
Kvalifikačné 3 
 
 
 
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
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Akcie realizované počas školského roku: 
návštevy divadelných a tanečných vystúpení - priebežne 
návštevy múzeí - priebežne 
návšteva koncertu 
1.- 4. ročníky „V zdravom tele žiť je skvelé“ výchovný koncert v DK Ružinov (2.5.2013) 
návštevy Centra Rafael – priebežne 
návštevy Detského dopravného ihriska (podľa harmonogramu) 
výlety a exkurzie - priebežne 
besedy - priebežne 
natáčanie relácie pre RTV  (15.2.2013 „Voda a vzduch“) 
ochrana života a zdravia – teoretická príprava (23.5.2013) 
ochrana života a zdravia – didaktické hry (24.5.2013) 
kurzy anglického jazyka (november – január 2013) 
kurz korčuľovania (03. – 14.12.2012) 
 
Členky MZ sa podieľali na realizovaní nasledovných akcií: 
„Cesta odvahy – pasovanie prváčikov“ (september 2012) 
„ Halloweenske popoludnie a 2 strašidelné miestnosti“  – tvorivé dielne ŠKD (október 2012) 
„Snehuliačikovo“ tvorivé dielne (december 2012) 
„Veľkonočná tvorivá dielnička“ tvorivé dielne (apríl 2013) 
 
Školské hudobné súťaže: 
„Slávik Slovenska 2013“ školské kolo (17.4.2013) 
kategória  
miesto: Tamara Madejová 2.A 
miesto: Sandra Šmelková 2.B 
                   Anna Čináková 2.C 
                   Kristián Raisz 3.E 
miesto: Marína Grajciarová 2.B 
             Matej Bittner 3.E 
 
kategória 
miesto: Nina Bérešová 4.B 
 
 
Okresné kolo sa konalo v ZUŠ na Exnárovej ulici – organizovala ZUŠ Bratislava, dňa 15.5.2013 
kategória 
3.   miesto: Tamara Madejová (hudob ný sprievod. P. J. Oštádalová) 
2.   kategória 
miesto: Nina Bérešová       (hudobný sprievod: p. J. Oštádalová) 
 
 
Školské literárne súťaže: 
 „Hviezdoslavov Kubín“  
 Poézia: 
miesto: Oliver Paradeiser 2.C 
miesto: Tereza Takáčová 4.D 
miesto: Filip Gall 2.D 
 
Próza: 
miesto: Jakub Kuropata 3.B 
miesto: Monika Tomová 3.D 
miesto: Karin Klapková 4.C 
Školské matematické súťaže: 
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 „Pytagoriáda“ školské kolo 
3. ročník: 
1.  miesto: Patrik Brejka 3.D 
2.  miesto: Matej Mocný 3.D 
3.  miesto: Peter Samuel Bobák 3.C 
 
4. ročník: 
1.  miesto: Matin Uhlík 4.B 
2.  miesto: Adam Grajciar 4.C 
3.  miesto: Ema Hanusová 4.B 
 
  „iBobor“ – kategória BOBRÍCI 
3. ročník: 
1.  miesto: Martin Beluš 3.A 
2.  miesto: Anna Semková 3.B 
3.  miesto: Štefan Čikovský 3.C 
 
4. ročník: 
1.  miesto: Sofia Jirásková 4.D 
2.  miesto: Tomáš Borodovčák 4.D 
                  Simona Jankóová 4.D 
                  Martin Slinčák 4.D 
3.  miesto: Adam Alberty 4.B 
                  Tomáš Chudý 4.C 
                  Petra Paulenová 4.C 
                  Radovan Repaský 4.D 
                  Martin Uhlík 4.D 
 
 „Klokanko“  
 2. ročník 37 žiakov 
 3. ročník 50 žiakov 
 4. ročník 25 žiakov  
 Spolu:   112 žiakov 
 
„Všetkovedko“  
3. ročník: 49 žiakov 
4. ročník: 21 žiakov 
Spolu:     70 žiakov 
 
„Maksík“  
 Spolu: 94 žiakov 
      2. ročník: 
      1.  miesto: Karol Vidlár 2.C 
                       Oliver Paradeiser 2.C 
      2.  miesto: Nikol Judinyová 2.C 
                       Michaela Miklošíková 2.A 
      3.  miesto: Alexandra Mičíková 2.C 
 
      3. ročník: 
      1.  miesto: Martin Belluš 3.A 
                        Natália a Lucia Šenková 3.A 
                        Tamara Fischer 3.A 
      2.  miesto: - 3.  miesto: Peter Samuel Bobák 3.C 
                        Štefan Čikovský 3.C 
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                        Šimon Bulla 3.E 
 
      4. ročník: 
      1.  miesto: - 
      2.  miesto: Tomáš Borodovčák 4.D 
      3.  miesto: - 
 
 výtvarná súťaž  „Kresba roka 2013“ 
 4.  miesto: Anabela Ralbovská 3.B 
 9.  miesto: Karin Klapková 4.C 
Úspešné práce:  
1. Nina Summerová 2.C 
2. Lea Poláková 2.C 
3. Bruno Ulbricht 
 
  výtvarná súťaž “Maľovačky“                                                                                           
Centrum voľného času  Kulíšková, Bratislava 
1.  miesto: Gréta Gáliková 3.C 
                  Kristína Pötheová 3.C 
2.  Veronika Molnárová 2.B 
 
 telovýchovné (Ružinov – Trávniky, 09.04.2013) 
Školské majstrovstvá obvodu Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava II a Malacky 
v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl, šk.r. 2012/2013 
Vyhlasovateľ a organizátor: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 
- kategória mladšie žiačky: 
2.  miesto: Dorota Šmelíková 4.A 
8.  miesto: Kristína Mikulášíková 4.A 
11.miesto: Sofia Šuleková 4.A 
- ako družstvo získali 2. miesto a postúpili do krajského kola 
- krajské kolo: Rusovce 
- ako družstvo získali 9. miesto 
 
 
 
•  Aktivity organizované školou 
       Akcie realizované počas školského roku v rámci ročníkov 1. – 4.: 

 
Členky MZ v šk. r. 2012/2013 uskutočňovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi 
a cieľmi stanovenými školským zákonom.                                                                                     
Rozvíjali:                                                                                                                                     -    
mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo, čitateľskú gramotnosť,                                                                                                    
-    formovali kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre,                                                              -    
organizovali žiacke súťaže, 
- zapájali žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení..., 
- priebežne monitorovali správanie, úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávali 

dôslednú analýzu, prijímali opatrenia na ich odstránenie, 
- analyzovali výchovno–vzdelávacie problémy a určovali metódy a postupy na ich zlepšenie, 
- v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym školským pedagógom poskytovali 

žiakom i rodičom poradenstvo pri optimalizácii procesu vzdelávania, 
- v spolupráci s ŠKD uskutočňovali spoločné aktivity, 
- spolupracovali s koordinátorom prevencie drogových závislostí a s CPPP, 
- zrealizovali Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov, 
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- zrealizovali zápis detí do 1. ročníka, 
- zrealizovali Deň otvorených dverí pre rodičov terajších prvákov, 
- zorganizovali exkurzie, výlety, návštevy divadelných predstavení, 
- zrealizovali kurz korčuľovania v 1. ročníku a kurz anglického jazyka v 4. ročníku, 
- organizovali TA, pohovory s rodičmi, pozývali rodičov na podujatia organizované školou, 

     -     využívali IŽK pre lepšiu informovanosť rodičov, 
- sledovali odbornú tlač, literatúru, využívali počítačovú a multimediálnu učebňu a IKT, 
- vytvárali estetické podmienky vzdelávania a výchovy,  
- skrášľovali triedy, aktualizovali nástenky, 
- podieľali sa na modernizácii materiálno-technických pomôcok 
- dopĺňali učebné pomôcky podľa aktuálnej potreby a ponuky, 
- využívali knižničný fond a posilňovali čitateľskú gramotnosť  prostredníctvom časopisov 

Slniečko, Vrabček..., 
- vydávali triedne časopisy: 2.A – „Bublinkáč“ a 4.B – „Tvorivko“ 
- v šk. roku 2012/2013 plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce školy na školský rok 2012/2013 
 
 
 Príloha: „Akcie jednotlivých tried“ 

                                                                  
 

Trieda: 1. A 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
November: 
9.11. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.11. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
December: 
3. – 14.12. kurz korčuľovania 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
20.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
21.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Február: 
8.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec: 
22.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
25.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
25.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom 
Jún: 
7. 6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
25.6. environmentálna výchova: „Putovanie vodnej kvapky“ - Mgr. E. Sadíleková 
27.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. B 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
25.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
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November: 
20.11. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
December: 
6.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
20.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
Január: 
31.1. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec: 
27.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
22.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
25.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
9.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Trieda: 1. B  strana 2 
Jún: 
6. 6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
24.6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
25.6. environmentálna výchova: „Putovanie vodnej kvapky“ - Mgr. E. Sadíleková 
27.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. C 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
18.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
3.12. – 14.12. kurz korčuľovania 
7.12. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
18.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
19.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
25.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
29.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
30.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Jún: 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
18.6. environmentálna výchova: „ Putovanie vodnej kvapky“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
26.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. D 
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September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
18.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
3.12. – 14.12. kurz korčuľovania 
7.12. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
18.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
22.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
29.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
30.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Jún: 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
18.6. environmentálna výchova: „ Putovanie vodnej kvapky“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
26.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 2.A 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
23.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
November: 
12.11. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
December: 
19.12. Vianočná besiedka 
Február: 
8.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
13.3. Bratislavské bábkové divadlo: „Soľ nad zlato“ 
18.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
Apríl: 
3.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
Máj: 
9.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                            
13.6. školský výlet: „Farma Modrová" 
 
Trieda: 2. B 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
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11.10. tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
24.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
30.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
15.11. filmové predstavenie: „Tainá 2“ 
December: 
18.12. Vianočná besiedka 
20.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Február: 
14.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
1.3. Bratislavské bábkové divadlo: „Zlatovláska“ 
12.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
20.3. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
27.3. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
Apríl: 
26.4. „Botanická záhrada“ - exkurzia 
Máj: 
20.5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
23.5. tvorivé dielne „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                            
27.6. školský výlet: „Farma Orechová Potôň" 
 
Trieda: 2. C 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
19.10. tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
23.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
30.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“- Mgr. E. Sadíleková  
15.11. filmové predstavenie: „Tainá 2“ 
Február: 
28. 2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
1.3. Štátne bábkové divadlo: „Zlatovláska“ 
11.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
20.3. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
27.3. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
Apríl: 
26.4. „Botanická záhrada“ - exkurzia 
Máj: 
10.5. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
16. 5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
27.6. školský výlet: „Farma Orechová Potôň" 
 
Trieda: 2. D 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
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Október: 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
24.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
19.11. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Február: 
4.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
13.3. Štátne bábkové divadlo: „Soľ nad zlato“ 
15.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
18.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
25.3. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Máj: 
7.5. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
9.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
29.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
25.6. školský výlet: „Farma Modrová“ 
 
Trieda: 3. A 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
4.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
10.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. „Hydrometeorologický ústav“ - exkurzia 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
20.3. „Osobnosti čítajú deťom“ – stretnutie so spisovateľkou Dagmar Wagnerovou 
21.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
25.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
13.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt“ 
27.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
12.6. školský výlet: „Trenčín, Trenčianske Teplice“ 
 
Trieda: 3. B 
September: 
17. 9. – 21.9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
10.10. Ústredná knižnica Bachova ulica 
17.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
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20.12. tvorivé dielne: „Cetrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
14.3. Detské múzeum: „Ľudské telo“ 
20.3. „Osobnosti čítajú deťom“ – stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom 
Apríl: 
3.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
25.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
15.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:     
3.6.  „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
10.6. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
18.6. školský výlet: „ZOO“ 
21.6. „Staré mesto“ - exkurzia   
                                                   
Trieda: 3. C 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
7.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
Marec: 
18.3. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“  - projekt 
25.3. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ -  projekt 
Apríl: 
8.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ - projekt 
26.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
31.5. MDD  
Jún:     
12.6. školský výlet: „Areál hier Radosť“ 
                                                                                                                          
Trieda: 3. D 
September: 
17. – 21.9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
15.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
14.12. tvorivé dielne: „Cetrum Rafael“ 
18.12. Vianočná besiedka 
Február: 
27.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“  
Marec: 
14.3. Detské múzeum: „Ľudské telo“ 
Apríl: 
11.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
26.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
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Máj: 
15.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:     
18.6. školský výlet: „ZOO“ 
 
Trieda: 3. E 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
4.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
7.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. „Hydrometeorologický ústav“ - exkurzia 
20.12. Vianočná besiedka 
Apríl: 
15.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
22.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
24.4. environmentálna výchova: „Ponorme sa do vodných tajomstiev“ – Daphne 
25.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“  
Máj: 
6.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ - projekt 
31.5. MDD  
Jún:     
12.6. školský výlet: „Trenčín, Trenčianske Teplice“ 
                                                                                                                                                                            
Trieda: 4. A 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
17.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
November: 
12.11. - 16.11. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
December: 
6.12. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
20.12. Vianočná besiedka 
21.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Január: 
4.1. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec:  
15.3. environmentálna výchova: „Život stromov“ – Envirosvet 
18.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
3.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. environmentálna výchova: „ Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
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11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
 
Trieda: 4. B 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
12.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
10.12.- 14.12. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
17.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Február: 
7.2.. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
18.4. „Atlantis – vedecko-zábavné centrum“ - exkurzia 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
29.5. školský výlet: „Zámok Schlosshof“ 
30.5. environmentálna výchova: „ Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD 
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
 
Trieda: 4. C 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
11.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
19.11. - 23.11. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
December: 
3.12. – 7.12. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
6.12. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
13.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Február: 
6.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
15.2. televízia Ružinov: „Voda a vzduch“ – natáčanie relácie 
Marec:  
20.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
18.4. „Atlantis – vedecko-zábavné centrum“ - exkurzia 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. školský výlet: „Zámok Schlosshof“ 
30.5. environmentálna výchova: „Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
25.6. „Rozlúčkové stretnutie TU, žiakov a rodičov“ 
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Trieda: 4. D 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
10.10. CPPP – Kolegialita v triede 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
19.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
12.12. CPPP – Kolegialita v triede 
20.12. Vianočná besiedka 
Január: 
21.1. – 25.1. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
23.1. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Február: 
6.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
27.2. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Marec:  
20.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. environmentálna výchova: „Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 

21.6. „Staré mesto“ – exkurzia 
 
Akcie realizované počas školského roku v rámci ročníkov 5. – 9. 
 
Aktivity PK - SJ, DEJ: 

o Múzeum židovskej kultúry - 9.AB, p. Garajová 
o Gerulata - Rusovce - 8.C a 7.A, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Gerulata - Rusovce - 8.B a 7.B, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Košariská - M.R.Štefánik - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Bradlo - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Bzince pod Javorinou - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o vychádzka do Starého Mesta - Za povesťami Bratislavy - 5.B a 5.C, p. Fučilová, 

p. Kratochvílová, 
o realizácia pripraveného javajkového divadielka Zlatovláska na prvom stupni, p. Fučilová, 
o realizácia školského časopisu Nevädza - p. Kujanová, 
o besedy zamerané na protidrogovú výchovu a šikanovanie - p. Miklovič, 
o dokončenie špecializačného štúdia Modernizácia vzdelávania - p. Ostrožlíková, 
o ponuky vydavateľstva Didaktis - p. Ostrožlíková, 
o príprava deviatakov na celoslovenské testovanie T 9 2013 - p. Kratochvílová, 
o interaktívne programy a priebežné projekty scratch – p. Kujanová, 
o vychádzka k jazeru s environmetálnym zameraním – p. Garajová, 
o príprava školského kola Hviezdoslavov Kubín – p. Ostrožlíková. 

 

Aktivity PK prírodovedných predmetov: 
1. Spolupráca s o SOŠ chemickou 
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a. Deň zdravia 8.A 
b. Laboratórne práce z chémie 8.B, C, 9.A, B 
c. JUVYR (Celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov 

SOŠ) 9.A, B 
2. Zapojenie do projektu „Ružinov – miesto, kde žijem“ 

Organizátor: Enviromentálne stredisko pri miestnom úrade Ružinov 
Prednášky: Rastliny Ružinova 8.A 
       Ružinov v súčasnosti 8.A 
Prezentácia: „Problémy životného prostredia Ružinova --/žiaci Vranka, 
Priecel 8.A/ 
Plagáty: žiaci 8.A 
Školská konferencia – MÚ Ružinov (prezentácie žiackych projektov 8.A) 

3. Žiť energiou - Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bezplatné 
energetické poradenstvo 6.B, 7.A, B 

4. Energia zblízka 8.A, B, C na Elektrotechnickej fakulte 
5. Návšteva Botanickej záhrady 5.B, C 

 

Pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu sme sa zamerali na: 
o Uplatňovanie inovačných metód a postupov na vyučovacích hodinách 
o Zážitkové vyučovanie  
o Aktivizovanie žiakov na hodinách, skupinová práca, práca vo dvojiciach 
o Práca s učebnicou – ako prostriedok na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, reprodukcia 

čítaného textu 
o Dôraz na odbornú a správnu terminológiu 
o Precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom domácich úloh a prípravy žiackych 

projektov a prezentácií 
o Využívanie IKT /interaktívna tabuľa, PC, internet, príprava žiackych prezentácií 
o Kladenie dôrazu na spätnú väzbu na vyučovacích hodinách  
o Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov 

Spolupráca s rodičmi, aktualizácia IZK, konzultácie 
 
Aktivity PK výchovných predmetov: 
 Výtvarná výchova 

o  Tvorivé dielne v SNG  -   p. Tkáčová, p. Macudzinská 9.A,B 

o  Fullova ruža – celoslovenská výtvarná súťaž -  p. Tkáčová 9.A 

o  Európa v škole – okresné kolo p. Tkáčová, 6.C 

o Kresba roka 2013 – okresné kolo p. Tkáčová, 6.C 

o Celoslovenská súťaž pri príležitosti výročia príchodu Konštantína a Metoda 

 
Informatika 

o I Bobor – celoslovenská súťaž v informatike -  p. Tkáčová, Kujanová 

o tvorba rozlúčkových prezentácií v PowerPoint-e 9. ročník -  p. Tkáčová 

o Týždeň digitálnych zručností s témou Zdravá výživa, s využitím  
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            medzi predmetových vzťahov - anglický a nemecký jazyk, svet práce, biológia  
            a informatika 

o testovanie ICILS – 8. ročník – p. Tkáčová, Kujanová 

o programovanie v SCRATCH – Cestujeme po Európe 7.A,B 

o interné preškolenie vyučujúcich druhého stupňa pre prácu s interaktívnou tabuľou 

o tvorba projektov Stredoveké pamiatky Bratislavy v rámci medzipredmetových zťahov 

    DEJ/INF – 7.A,B p. Kujanová 
o školský internetový časopis p. Kujanová  

Hudobná výchova 
o zorganizovanie školského kola Slovenského slávika – p. Ošťádalová 

o organizácia dvoch výchovných koncertov pre II. stupeň – p. Macudzinská V. 

 
 Etická výchova 

o besedy a návštevy DOD s triedami podľa požiadaviek vyučujúcich 9.A,B – sexuálna 
výchova, 8.A,B– extrémizmus, sekty a kulty, 8.A,B– poruchy stravovania, 7.A,B – 
protidrogová výchova, šikanovanie, 5.C, 6.A,  5.B, 7.B– DOD  – disciplína v triede, 
šikanovanie  - p. Miklovič a triedni učitelia 

o v ročníkoch 6 a 7 sa využívali aktivity z programu  protidrogovou tematikou „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“- pp. Kujanová, Ostrožlíková 

o využívanie vzdelávacieho programu, zameraného na  prevenciu www.ovce.sk v 5. ročníku p. 
Ostoržlíková 

o v rámci implementácie environmentálnej výchovy do vyučovania – vychádzka do okolia 
školy s fotografovaním objektov – 5.C p. Garajová 

 
Telesná a športová výchova 

o súťaže organizované RŠK /futbal a florbal / p. Puškáš 

o príprava a realizácie dvoch účelových cvičení p. Puškáš 

o školské kolá v ľahkej atletike v behu a skoku do výšky p. Puškáš, p. Vančová 

     
Občianska výchova 

o vo všetkých ročníkoch tvorba powerpointových prezentácií a referátov podľa  preberaných 
tém p. Ostoržlíková 

 
Svet práce 

o celoročná úprava areálu, výsadba nových stromov – p. Ondrkalová 

o estetizácia pracovného prostredia – p. Tkáčová, Ondrkalová 

o návšteva Botanickej záhrady – 5.C, p. Ondrkalová 

        
Technika 

o súťaž O najkrajší vlastný výrobok – p. Puškáš 
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o Náboženská výchova 

o príprava detí na prvé sväté prijímanie a birmovku 

o využívanie IKT na jednotlivých hodinách  

o premietanie príbehov a výukových CD s náboženskou tematikou p.Kišová 

 

Aktivity PK – cudzie jazyky 

 Počas školského roka v rámci projektu Týždeň digitálnych zručností v ANJ spracovali žiaci 

6.ročníka (6.A – p.Miklovič, 6.B – p.Rapošová) tému: „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“. 

Skupina p.Rapošovej (6.B – 20.6.2013) prakticky aplikovala svoj projekt, keď si žiaci v kuchynke 

pripravili a následne skonzumovali chutné koláčiky (CLIL). Podobne žiaci 8.A a 8.B v NEJ 

(p.Tkáčová, p.Gáliková) v POWER POINTe spracovávali tému: „Jedlo“. Vo svojich prezentáciách 

sa zamerali na rôzne svetové kuchyne – americká, čínska, talianska, francúzska apod. Opísali 

charakteristické predjedlo, hlavné jedlo a navrhli recept danej kuchyne. Pri prezentácii sa tak ostatní 

žiaci mohli zoznámiť so špecifikami jednotlivých kuchýň. 

Žiaci 7.ročníka (7.A – p.Ďurdinová, 7.B – p.Bučková) vytvorili na hodinách ANJ projekty 

na tému: „Cestovanie nás baví“. Následne boli dané projekty na hodinách informatiky (p.Tkáčová) 

spracované v programe SCRATCH. V 7.B žiaci spracovávali témy Cesta do Londýna – 

v reštaurácii, v hoteli, cesta vlakom a v 7.A Návšteva New Yorku, Návšteva  Londýna.  Najlepšie 

žiacke práce budú umiestnené na internetovej stránke našej školy v podobe linku, boli prezentované 

v rámci PK-Cj a následne zaradené do databázy prezentácií, ktoré je možné využívať pri výučbe 

ANJ.  

Pozitívny ohlas zo strany rodičov na intenzívne týždenné kurzy ANJ s lektormi jazykovej 

školy CLASS viedli k ich pokračovaniu i v tomto školskom roku. Na ich finančné zabezpečenie 

prispeli nielen rodičia, ale i rodičovské združenie. Intenzívne týždenné kurzy boli zrealizované so 

žiakmi 4.ročníka v mesiacoch november a december 2012. 

Prehĺbiť si a prakticky precvičiť si komunikačné zručností v NEJ mali možnosť žiaci 

6.ročníka, ktorí sa zúčastnili tematického zájazdu do Rakúska so zameraním „Po stopách starých 

Rimanov“. Zájazd v mesiaci september (25.9.2012) zorganizovali vyučujúce NEJ p.Tkáčová 

a p.Gáliková, za čo im patrí poďakovanie. Spomínané členky 12.12.2012 zrealizovali so žiakmi 8.B 

a 9.ročníka návštevu Prírodovedného múzea vo Viedni spojenú s prehliadkou vianočnej Viedne. 

V školskom roku 2012/2013 dve členky PK-Cj v rámci krúžkovej činnosti viedli  krúžky 

v anglickom jazyku. P.Čuperková bola vedúcou záujmového krúžku Funny English pre 1.ročník 

a pre 3. a 4.ročník s rovnakým názvom bola vedúcou krúžku p.Ošťádalová.  

I v tomto školskom roku sme zrealizovali školské kolo olympiády v ANJ (organizátori 

p.Miklovič, p.Vančová, p.Ďurdinová a sl.Mihailovičová) a v NEJ (p.Tkáčová a p.Gáliková).  
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Olympiády v ANJ i v NEJ mali 2 časti. Teoretickú – vypracovanie testov a praktickú – 

dialogizované rozhovory, počúvanie s porozumením, rozprávanie o obrázkoch. ANJ – termín 3. 

a 4.12.2012, NEJ – termín 4.a 5.12.2012. V školskom kole olympiády v ANJ súťažilo spolu 60 

žiakov, v kategórii 1A (5., 6. a 7.ročník) – 37 žiakov a v kategórii 1B (8. a 9.ročník) – 23 žiakov. 

Výsledky:   1A    1. Michal Paulen, 7.A   1B    1. Krištof Sucha, 8.A 

          2. Bečvář Adam, 5.A            2. Kristián Kubiš, 8.B 

          3. Veronika Húšťová, 7.A           3. Bianka Górová, 8.A 

Víťazi oboch kategórií postúpili do okresného kola olympiády v ANJ, ktoré sa uskutočnilo 

17.1.2013 na ZŠ Rajčianska.  

V školskom kole olympiády v NEJ súťažilo spolu 12 žiakov, v kategórii 1A – 6 žiakov 

a v kategórii 1B – 6 žiakov. 

Výsledky:   1A    1. Ondrej Zeleník, 7.A  1B    1. Alexandra Sabová, 8.B 

          2. Zuzana Marciňová, 7.B          2. Marek Mrva, 9.A 

          3. Barbora Obložinská, 7.A          3. Jaroslava Ošťádalová, 8.B 

Víťazi postúpili do okresného kola olympiády v NEJ, ktoré sa uskutočnilo 24.1.2013 na ZŠ 

Bieloruská. Žiak Ondrej Zeleník zo 7.A získal 2.miesto v kategórii 1A a žiačka Alexandra Sabová 

z 8.B sa umiestnila na 3.mieste v kategórii 1B. 

Poďakovanie patrí p.Tkáčovej a p.Gálikovej, ktoré boli zároveň členkami skúšobnej komisie 

v okresnom kole olympiády v NEJ. 

V mesiaci december 10.-14.12.2012 sa zrealizovala, ako každý rok i vianočná výstavka kníh 

spojená s predajom. V nemeckom jazyku bola realizátorkou výstavky p.Tkáčová, p.Gáliková a 

v anglickom jazyku zorganizovala výstavku p.Ďurdinová. Spomínaným členkám PK-Cj patrí 

poďakovanie. 

S pozitívnym ohlasom zo strany rodičov sa stretli otvorené hodiny ANJ v 1.ročníku, ktoré 

sme uskutočnili 25.4.a 30.4.2013 – p.Čuperková, p.Ďurdinová p.Bučková,  p.Ujházyová, 

p.Rapošová a pán Kmeť.  

P.Ujházyová so skupinou žiakov 3.A/C/E navštívili dňa 30.5.2013 British Council, kde mali 

pripravenú hodinu „zábavnej angličtiny“ s native speakrom. Jednotlivé aktivity boli pre deti 

zaujímavé, žiaci sa snažili komunikovať s lektorom, kládli mu otázky a odpovedali na jeho otázky. 

Po hodine dostali propagačné materiály a darčeky, ktoré im budú pripomínať návštevu tejto 

organizácie. 

Školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do súťaže vyhlásenej SAAIC (Národná agentúra 

Programu celoživotného vzdelávania) o získanie ocenenia „Európska značka pre jazyky 2013“. 

Požiadavky do súťaže spracovali p.Zlatošová a p.Tkáčová. Nami podaný projekt postúpil do 

užšieho výberu, na základe ktorého našu školu navštívila jedna z externých hodnotiteliek 

PhDr.Hanuljaková, ktorá sa zúčastnila hodiny NEJ (zrealizovala p.Tkáčová, 7.6.2013). Taktiež si 
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osobne prehliadla materiály týkajúce sa implementácie výsledkov 2-ročného projektu do výučby 

cudzích jazykov, ako i materiály o zrealizovanom pilotnom projekte Jazykovo – plavecký tábor 

„Nevädza Camp“. Celkové výsledky súťaže budú 25.6.2013, kedy bude zasadnutie komisie 

o udeľovaní certifikátov prihláseným školám.  

Počas celého školského roka sa všetci členovia PK-Cj snažili zvýšeným úsilím napomôcť 

k zlepšeniu výkonov slaboprospievajúcich žiakov z ANJ a NEJ. 

 Individuálnym prístupom a zadávaním úloh sa snažili pomôcť týmto žiakom. Významná 

bola i pomoc špeciálnych pedagogičiek p.Ochabovej a p.Marčekovej s integrovanými žiakmi. 

Pozitívne prispeli k individuálnemu precvičovaniu učiva počas celého školského roka 

a predovšetkým  pred písomnými prácami.  

I v tomto školskom roku boli so žiakmi pripravované projekty, ktoré sme následne 

uverejňovali v školskom elektronickom časopise „Nevädza“  alebo v priečinku na internetovej 

stránke školy -  „Z tvorby našich žiakov“, aby sa žiaci svojimi prácami prezentovali i pre 

rodičovskú a ostatnú verejnosť.  

Počas školského roka 2012/2013 sa členovia PK–Cj zúčastňovali rôznych seminárov, 

konferencií a prezentácií nových učebníc a pri zasadnutiach PK-Cj si vzájomne vymieňali získané 

skúsenosti a poznatky. Do budúceho školského roka by bolo potrebné, aby členovia PK-Cj 

uskutočňovali vzájomné hospitácie, hlavne u pedagógov, ktorí pracujú s interaktívnou tabuľou. To 

by umožnilo zvýšiť intenzitu jej využívania i u učiteľov, ktorí doposiaľ na svojich hodinách s touto 

IKT pomôckou nepracovali a nevedia ju využívať.  

Členovia PK-Cj na hodinách využívali výukové programy, internetové stránky – 

predovšetkým Virtuálnu knižnicu, www.zborovňa.sk, pracovali s prostriedkami IKT, vlastnou 

databázou prezentácií, ale i s prekladovými slovníkmi a ďalším materiálom, ktorý doplňuje prácu na 

hodinách cudzích jazykov.  

 

Akcie realizované počas školského roku v rámci  ŠKD 
 
V školskom roku 2012/2013 mal ŠKD 16 oddelení do decembra a po odchode  p. Černákovej na 
MD sa jej oddelenie rozdelilo a zostalo 15 oddelení. 
Náš ŠKD pracuje podľa výchovného programu, ktorý má názov „Farebný svet“, s mottom: „Svet 
vzdelávania, prírody, pohybu a počítačov.“ 
 

V tomto školskom roku sme sa zamerali na tieto hlavné úlohy:  
- zapájať detí do pohybových aktivít 
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť 
- organizovať prednášky lekárov a prezentácie 
- bezpečnosť a zdravie detí 
- zdravý životný štýl - voda, ovocie, zelenina, mlieko 
- vytvárať pekné prostredie v oddeleniach 
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 V našom ŠKD je prioritným cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania umožniť 
každému dieťaťu zaradenému v ŠKD rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-
vzdelávacie výsledky a to: 
 

�  nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD 
� samostatnou prípravou na vyučovanie 
� rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania  

podľa výchovného programu ŠKD 
� zlepšením kultúrnej úrovne detí - stolovanie, pozdravy a úcta k starším 

 
 
Plán zasadnutia MZV ŠKD a Výchovný plán ŠKD  
so svojím mottom:  
„Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať“  
 

 - bol zaujímavý a pestrý. Obidva  plány boli schválené na prvom zasadnutí. Spolu sme mali 
štyri zasadnutia. Na našich spoločných zasadnutiach okrem príprav na jednotlivé akcie a plnenie 
daných úloh sme pravidelne pracovali s časopisom Vychovávateľ, kde boli veľmi zaujímavé články 
a podnety k našej práci.  
 
 
Mali sme tiež štyri témy na zamyslenie a to: 
 
 
1.téma - Problémy žiakov - Voľný čas detí - p. Užáková 
2.téma - Problémy žiakov - Poruchy správanie - p. Knappová 
3.téma - Problémy žiakov - Čitateľská gramotnosť - p. Lichošerstovová 
4.téma - Problémy žiakov - Negatívny vplyv informačno-komunikačných technológií                                  
                                          - p. Pavlovičová 
 
 
SEPTEMBER - Škola volá 
 
Cieľ: Radosť zo stretnutia 
Akcie:  
1. Privítanie prváčikov na školskom dvore:  
    p. Šumichrastová, p. Lackner, p. Nagyová a p. Baričičová  
2. Rôzne symboly označenia: p. Nagyová 
3. Pasovanie prvákov a Cesta odvahy - na školskom dvore: p. Baričičová, p. Štefanovičová, 
  p. Užáková, p. Nagyová, p. Lackner, p. Švecová Barbora a triedne učiteľky jednotlivých tried. 
4. Farebná jeseň v oddeleniach - práca s prírodným materiálom 
5. Športom privítali nový školský rok – Futbal o putovný pohár - 3. roč. - p. Nagyová 
                                                                                                                 - 4. roč. - p. Kočišová 
 
OKTÓBER - Mliečko základ zdravia 
  
Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti 
Akcie: 
 1. Svetový deň mlieka a výživy - pijeme mliečko a vytvárame „Mliečny svet“  
    - projekty vo všetkých oddeleniach 
2. Zdraviu prospešná zeleninka - projekt 4.C - p. Kočišová 
3. Halloweenske popoludnie a 2 strašidelné miestnosti - poďme tvoriť, poďme sa báť 
    p. Švecová, p. Lichošerstovová, p. Baričičová, p. Kočišová, p. Švecová Barbora, p. Čuperková 
a p. Knappová, p. Bujnová, p. Šumichrasrová, p. Masárová, p. Nagyová 
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NOVEMBER - Fajčenie škodí nášmu zdraviu 
  
Cieľ: spolupracovať v kolektíve, prekonávať seba samého  
Akcie: 
1.  Nenič svoje múdre telo - bojujeme proti drogám, učíme sa o svojom tele  
    - besedy pre všetky oddelenia so študentom medicíny p. Róbertom Krajčím.  
    Prezentácia pre deti ŠKD: p. Bujnová  
    - prezentácia „Drogy, postrach doby“ - p. Nagyová - 3.a 4. roč. 
    Projekty - 3 a 4. roč. 
2. Športom proti drogám - športový týždeň vo všetkých oddeleniach: p. Baričičová,  
    p. Šumichrastova, p. Nagyová, p. Kočišová 
3. Videom proti drogám - 4.B p. Noppová 
4. Finančná gramotnosť v ŠKD - projekt Euráčik 
5. Beseda – vzdelávanie s lektormi z Akadémie finančnej gramotnosti na tému  
    „Finančná gramotnosť“ - 4.C - p. Kočišová 
 
 
DECEMBER  - Tešíme sa na Vianoce 
 
Cieľ: priblížiť sviatky pokoja a pestovať radosť z obdarovávania  
Akcie: 
1. Tvorivá dielnička Vianočná - Snehuliačikovo:  p. Nagyová, p. Švecová, p. Pavlovičová,  

p. Masárová , p. Knappová a p. Noppová, p. Šumichrastová, p. Bujnová,  
p. Lichošerstovová a p. uč. z I. st. 

2. Posedenie alebo vianočná diskotéka pri stromčeku, čajíčku a pod. vo všetkých oddeleniach. 
3. Korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche na Štrkovci: p. Pavlovičová 
4. Návšteva vianočných trhov: p. Pavlovičová 
 
 
JANUÁR - Prišla zima, sneh a mráz 
  
Cieľ: pestovať vzťah k zdravému spôsobu života 
Akcie: 
1. Výroba darčekov pre prváčikov: p. Hríbová, p. Švecová, p. Kočišová, p. Lichošerstovová,  

p. Masárová 
2. Zápis prvákov: p. Lackner, p. Baričičová, p. Lichošerstovová, p. Šumichrastová 
3. Výzdoba pre prváčikov: p. Šumichrastová, p. Bujnová, p. Nagyová, p. Pavlovičová,  
     p. Kočišová 
4. Lesné zvieratká - projekt a prezentácia vo všetkých oddeleniach 
 
 
FEBRUÁR  - Ja a ty 
 
Cieľ: rozvíjať pozitívne vzťahy medzi deťmi  
Akcie: 

1.  „Valentínska pošta“ medzi oddeleniami 
2.   Karneval alebo „Valentínska párty“ vo vlastných fašiangových maskách  

 vo všetkých oddeleniach  
 
 

MAREC - Moja rozprávka 
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Cieľ: pestovať lásku k materinskému jazyku 
Akcie:  

1.  „Týždeň hlasného čítania“ vo všetkých oddeleniach  
2. Môj rozprávkový hrdina - projekt vo všetkých oddeleniach  
3.  „Voda, vodička“ - moja najdrahšia, prečo pijeme a máme piť čistú vodu  

- týždeň pitia čistej vody vo všetkých oddeleniach 
4. Návšteva Bibiány: p. Pavlovičová 
5. Dobrodružstvo v Bratislave - súťaž (Mestská knižnica): p. Pavlovičová 
6. Marťankovia - súťaž, výhra 3.B: p. Pavlovičová 

 
 

APRÍL - Bezpečnosť 
  
Cieľ: chrániť si svoje zdravie 
Akcie: 

1. „Veľkonočná tvorivá dielnička“: p. Noppová,  p. Nagyová, p. Hríbová, p. Knappová, 
     p. Užáková, p. Štefanovičová, p. Šumichrastová, p. Lichošerstovová 
2. Policajti v akcii na školskom dvore: p. Šumichrastová 
3. Farebný chodník - maľujeme dopravné značky a dopravné prostriedky  
     na školskom dvore: všetky oddelenia 
4. DEŇ ZEME – maľovanie na chodník – všetky oddelenia  
5. Návšteva výtvarnej výstavy v Retre: p. Pavlovičová 
 
 

Máj - Prekvapím ťa  
 
Cieľ: umožniť deťom ukázať svoj talent  
Akcie: 
1. Portréty, srdiečka, vlastné básničky a program pre mamičky: 

p. Lackner, p. Baričičová, p. Štefanovičová, p. Šumichrastová, p. Užáková, p. Bujnová 
 2.   Skladáme lego a mozaiky - súťaž: p. Užáková  
 3.   Darčeky pre mamičky a oteckov:  3.C - p. Švecová, 2.B - p. Hríbová, 2.D - p. Knappová, 

4.B - p. Noppová, 3.D - p. Nagyová 
 4. Lúčne kvety - projekt - 2.C p. Bujnová 

 
 

JÚN - Hurá na prázdniny 
 
Cieľ: zdatnosť, súťaživosť, radosť  
Akcie: 

1. Športové mini - popoludnia chlapcov a dievčat 1.roč.   
2.  Eko – hra pre 1.roč.: p. Bujnová, p. Lackner, p. Užáková, p. Baričičová, p. Štefanovičová 
3. Dopravná hra Zebra na ceste a hra na zoológov pre 2.roč.: p. Šumichrastová,  

p. Bujnová 
4. Rozprávková hra k MDD –hľadanie pokladu - p. Bujnová, p. Šumichrastová, p. Knappová, 

p. Hríbová 
5. Záverečná zmrzlina v 3.B: p. Pavlovičová 
6. Hokejbal - 3. roč. - p. Nagyová, p. Masárová, p. Švecová 
7. Prírodovedná vychádzka k Rohlíku - pozorovanie kačíc - 2.C - p. Bujnová 
8. Národná banka - exkurzia - 2.B,A - p. Šumichrastová, p. Bujnová 
9. Deň rodiny s kultúrnym programom - 4.C - p. Kočišová 

 
    

Účasť vychovávateliek na príležitostných aktivitách 
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Celoškolské projekty: 
 

� Škola ide na Slovan - hokejový zápas - p. Pavlovičová, p. Masárová 
� Zber papiera - 3.B, 2x - p. Pavlovičová 
� Detské múzeum  - 2x - p. Pavlovičová, 2x - p. Hríbová 
� Tvorba projektu „Život motýľa“ - starostlivosť o motýle, lienky, 

prezentácia – Motýle, lienky - 2.C - p. Bujnová 
� ZOO - p. Lackner  
� Centrum Rafael - p. Pavlovičová, 4x - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Plavecký výcvik - 2.roč. p. Šumichrastová, p. Hríbová 
� Prezentácie - Ľudské telo - p. Bujnová 
� Prezentácie - Euro, Domáce zvieratká, Stromy, Hokejbal, Moje rodné mesto, Práva 

dieťaťa a Povinnosti dieťaťa - pre oddelenia ŠKD - p. Nagyová - 3. a 4. roč. 
�  Výlet do Trenčína - 3.E - p. Masárová 
� Výlet na farmu pri Bezovci - 2.D, 2.A - p. Knappová, p. Šumichrastová 
� Spolupráca s rádiom „VIVA“ - p. Lackner 
� Environmentálna výchova o vode - 3.B - p. Pavlovičová 
� Dopravné ihrisko - p. Pavlovičová, p. Hríbová, p. Nagyová 
� ŠvP - Bojnice Hlboká - 2.roč. p. Šumichrastová, p. Knappová, p. Bujnová, p. Hríbová 
� Železná studnička - výlet 1.roč. - p. Baričičová, p. Lackner, p. Užáková, p. Štefanovičová 
� Vláčikom po pamiatkach v starom meste -3.B - p. Lackner 
� Korčuľovanie - 1.roč. p. Štefanovičová, p. Baričičová 
� Filmové predstavenie Taina - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Bábkové divadlo - p. Hríbová 
� Botanická záhrada - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Filmové predstavenie Kozí príbeh so syrom, Krúdovci (cez sobotu) - p.Bujnová 
� Návšteva Atlantis - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Vychádzka k jazeru 3.B - p. Pavlovičová 
� Adoptuj si kravičku 3.D, 4.C – p. Nagyová, p. Kočišová 
� Pes v meste - ukážka - p. Švecová, p. Nagyová 
� Výroba Eko papiera 3.a 4. roč. - p.Nagyová 
� Halloween na Štrkovci - p. Masárová 
� Hydrometeorologický ústav - exkurzia - p. Masárová 
� Dom kultúry účasť - s triedou na koncerte spolužiačky - 3.E - 2x p. Masárová 
� Korčuľovanie na Štrkoveckom jazere - 3.E - p. Masárová 
� ŠvP - Lomy - p. Noppová, p. Masárová, p. Pavlovičová 
� Výlet Schlosshof zámok AT - 4.B - p. Noppová 
� Návšteva SND –Doktorská rozprávka - p. Noppová, p. Pavlovičová 
� Brigády na úprave okolia školy - vychovávateľky všetkých oddelení 
� MDD + Naše deti - DK - Výstava - 3.E . p. Masárová 
� Orechová Potôň - výlet - p. Hríbová 

 
 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín 
začatia 

realizácie 

Termín ukončenia 
realizácie 

Infovek MŠ SR 2001 pokračuje 
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Modernizácia vzdelávacieho 
procesu v ZŠ   

MŠ SR 

 

2009 

 

pokračuje 

 
Vzdelávanie v oblasti cudzích 
jazykov 

MŠ SR 2009 pokračuje 

Mliečny program 

 

MŠ SR 2009 2011 

 
 
 
k)   Výsledky inšpekčnej činnosti  
 
Závery 
 

Medzi silné stránky školy patrila jasne vytýčená koncepcia rozvoja školy nadväzujúca na jej  
prioritne dlhodobú tradíciu vyučovania cudzích jazykov, čo zdôrazňovali aj vlastné ciele výchovy 
a vzdelávania zadefinované v ŠkVP a veľmi výrazné posilnenie vyučovania cudzích jazykov 
prostredníctvom využitia disponibilných hodín v učebnom pláne. Jednotlivé obsahové časti ŠkVP 
sa vyznačovali konkrétnosťou a výpovednou hodnotou nielen pre pedagogických zamestnancov, ale 
aj pre rodičov a verejnosť. Pozitívom bolo uplatňovanie v praxi úspešných vzdelávacích aktivít 
a skúseností z projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne!“, ďalej aktivity 
v čase mimo vyučovania, úspechy žiakov v predmetových olympiádach a rôznych súťažiacich, 
otvorená a korektná spolupráca školy s rodičmi vo všetkých oblastiach, vybudovanie dvoch 
multimediálnych učební a vybavenie školy výpočtovou a didaktickou technikou. Medzi silné 
stránky patrilo ďalej zabezpečenie odbornosti vyučovania a podmienky vytvorené pre vzdelávanie 
žiakov so ŠVVP. V oblasti riadenia bol slabšou stránkou vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
vzdelávacích výsledkov žiakov. 
 
K silným stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. a  2.stupni patrilo vytváranie 
a podporovanie priaznivej pracovnej atmosféry, ktorú pozitívne ovplyvňovala obojstranne ústretová 
komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi a posilňovanie sebadôvery žiakov pochvalou. Pozitívna 
atmosféra ovplyvňovala aj záujem žiakov o činnosť na vyučovaní, žiaci rešpektovali stanovené 
postupy a pravidlá pri práci a praktických činnostiach, čím sa rozvíjali ich pracovné návyky 
a zručnosti. Silnou stránkou bolo rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov, vo veľkej miere 
boli vedení k aktívnemu vyjadrovaniu, čítaniu a počúvaniu s porozumením a práci s textom.. Menej 
pozornosti venovali učitelia zadávaniu diferencovaných úloh s ohľadom na rozdelenie vzdelávacie 
schopnosti a zručnosti žiakov. 

Hodnotenie v oblasti  riadenie i podmienky výchovy a vzdelávania  sú na veľmi dobrej 
úrovni, čo pozitívne ovplyvňuje úroveň vyučovania, ktorá na 1. aj 2.stupni je na dobrej úrovni. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

• čl. 1 ods. 4 a čl. 3 ods. 1 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy (nerešpektovanie schváleného spôsobu hodnotenia žiakov, nedodržanie klasifikačných 
stupňov namiesto zaužívanej klasifikácie 1,2,3,4,5 sa vyskytli i prípady kedy učitelia 
používali klasifikáciu 1-,2- atď. čo metodické pokyny nepripúšťajú ) 

 
Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 
veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna  úroveň  
dobrý   prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky,  
                                    nadpriemerná úroveň 
priemerný             vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
málo vyhovujúci         prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta,           
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                                    podpriemerná úroveň 
nevyhovujúci  výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh  
                                    výchovy a vzdelávania 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
  l)   Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola má k dispozícii dve budovy, v ktorých sa nachádza 30 kmeňových učební, 6 odborných 
učební, (učebňa výpočtovej techniky , jazyková učebňa, kuchynka, 2 multimediálne učebne, 1 
učebňa pre laboratórne práce z fyziky a chémie, dielňa pre technickú výchovu), veľká a malá 
telocvičňa a 1 zberná trieda pre žiakov ŠKD. V pavilóne mimoškolskej výchovy sa nachádza 
školská jedáleň. 
Areál školy sa nachádza na pozemku s rozlohou 21 000 m² z čoho sú športoviská využívané našimi 
žiakmi na rozlohe 17 000 m²( veľké futbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou, atletická 
dráha, tenisové kurty ) 
Z modernejších učebných pomôcok sme v uplynulom roku využívali : počítače, videorekordéry, 3 
interaktívne tabule,  dataprojektory, DVD prehrávače, elektronické stavebnice Lego Dacta, výukové 
programy na CD nosičoch. 
 
 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok) 

 
 
 
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Výchovno-vzdelávací zámer : 

- úspešne realizovať v praxi ďalšie nové školské vzdelávacie programy pre žiakov 9. 
ročníka 

- všetkým žiakom školy poskytnúť výučbu anglického jazyka od prvého ročníka 
- výučbu druhého jazyka poskytnúť žiakom už od piateho ročníka (nemecký,ruský jazyk ) 
- vo výučbe cudzích jazykov uplatňovať tvorivé dielne na doplnenie vzdelávania 

a rozvoja metodických postupov 
- realizovať v praxi úspešné vzdelávacie aktivity z projektu Premena tradičnej školy na  

modernú „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo ,učme sa moderne“ 
- začať pravidelne poskytovať žiakom 4. ročníka intenzívny jazykový kurz ANJ so   
      zahraničnými lektormi – (1 týždeň), 
-     pripraviť a odskúšať jazykovo – plavecký tábor (1 týždeň mimo Bratislavy) , ako pilotný  
      projekt pre žiakov  5.ročníka so  zameraním na zdokonaľovanie ANJ,NEJ, plaveckej   
      zdatnosti a zlepšenie  vedomostí z environmentálnej výchovy 
- poskytnúť žiakom čo najširší výber voľno-časových aktivít v rámci krúžkovej 

činnosti 
- zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov v rámci povinného a nepovinného 

vyučovania  
- zapájať sa do vzdelávacích projektov 
 

 
Materiálno technický rozvoj : 
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- v obidvoch budovách školy sa urobila čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie 
a výmena nových svetelných telies  

- v školskej jedálni sme zrekonštruovali vydávací pult, bola položená nová podlahová 
krytina a boli vymenené staré stoly a stoličky za nové 

- začala sa revitalizácia školského športového areálu ( atletická dráha, futbalové ihrisko, 
doskočisko pre skok ďaleký, príprava na osvetlenie areálu, oprava oplotenia, atď.)  

- modernizovali sme zbierky učebných pomôcok jednotlivých kabinetov 
            -     pre kvalitnejšie využívanie výpočtovej techniky sme zakúpili nové výukové  programy 

- bola zakúpená nová interaktívna tabuľa, nové počítače, CD prehrávače  
- začalo sa s realizáciou budovania nového školského bufetu pre žiakov a zamestnancov 

školy  
 
  Úlohy stanovené v koncepčnom zámere boli všetky splnené. Navyše škola začala 
s prípravou na realizáciu výskumného projektu v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK so 
zameraním na porozumenie čítaného textu novou inovatívnou metodikou . Výskum bude dvojročný 
a zúčastnia sa ho žiaci dvoch tried prvé ročníka. 
 
 
o)  Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 
• dobré výsledky 

- projekt – jeho aktivity  včlenené do vyučovacieho procesu, vďaka tomu rozšírenie  
                  a utvrdenie si vedomostí a zručnosti  žiakov 

- rozširovanie pravidelných každoročných aktivít pre žiakov jednotlivých ročníkov: 
- 2. roč. – škola v prírode 
- 4. roč. – intenzívny jazykový kurz ANJ so zahraničnými lektormi 
- 5. roč. – jazykovo plavecký tábor 
- 7. roč. – lyžiarsky kurz 

- príprava žiakov pre ďalšie štúdium , čoho dôkazom bolo opäť vysoké percento 
úspešnosti prijatia našich žiakov na gymnázia a stredné odborné školy s maturitou 

- veľmi dobrý výsledok žiakov 9. ročníka na celoslovenskom testovaní T9 v matematike 
s percentilom úspešnosti 82,95 

- zabezpečenie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- dlhoročná úzka spolupráca s PF UK v Bratislave  
- na vysokej úrovni zvládnuté moderné formy výučby s informačno komunikatívnymi 

technológiami    
- kvalitná práca špec. pedagóga a škol. psychológa  
- veľmi dobrá a úspešná práca so žiakmi s poruchami učenia 
- neustále dopĺňanie moderných učebných pomôcok 
- využívanie  počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová žiacka 

knižka, email 
               
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
  

- nedodržanie klasifikačných stupňoch pri hodnotení žiakov ( používanie tzv. mínusiek ) 
- slabší záujem výborných žiakov školy zúčastňovať sa okresných a krajských súťaží 
- zlepšiť spoluprácu rodičov v presviedčaní svojich detí, aby prejavovali väčší záujem 

reprezentovať školu v rámci rôznych súťaží 
- pre školu menej  uspokojivé výsledky našich žiakov v okresných a krajských súťažiach  
 

 
 
II. 
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 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky sú všetky dodržiavané okrem niektorých zásad pri tvorbe 

rozvrhu hodín ( nezabezpečenie výučby slovenského jazyka a matematiky len na prvých 
vyučovacích hodinách ) 

       
b) Voľno-časové aktivity školy 
 
Škola poskytovala v školskom roku 2011/ 2012 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch  
  

I. stupeň II. stupeň 

Práca s počítačom pre žiakov 1. – 4. r. Práca na počítači, internet 

Funny Englisch pre 1. až 4. r. Internetový klub 

Konverzácia v Aj Tvorba elektronického školského časopisu 

Tvorivá dielňa Príprava na prijímacie pohov.Sj 

Tvorba projektov a prezenčné zručnosti Príprava na prijímacie pohov.M 

Poznaj svoj región Matematika pre každého 

Z každého rožku trošku Florbal 

Práca s Legom  

Tanečný  

Tenisový  

Loptové hry  

  

 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
Spolupráca s rodičovskou verejnosťou bola zabezpečovaná nasledovne : 

- stretnutia vyučujúcich s rodičmi na triednych aktívoch a pohovoroch s cieľom 
informovať o prospechu a správaní 

- poskytnutie služieb výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a školského psychológa 
nielen žiakom školy , ale aj pre rodičov 

- umožnenie osobnej účasti rodičov na vyučovacích hodinách a otvorených hodinách 
- umožnenie osobnej účasti  na mimo vyučovacích aktivitách  v rámci ŠKD 
- poskytovanie školského areálu rodičovskej verejnosti 
- pomoc rodičov pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy 
- spolupráca s rodičmi pri tvorbe projektov 
 

 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 
Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce. 
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V pedagogickej rade prerokované dňa : 30. 8. 2013 
 
Rade školy predložené dňa : 3.9.2013 
Podpis predsedu rady školy : 
  
Schválené zriaďovateľom dňa 29.10.2013 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č. 370/XXII/20/3 
 
V Bratislave dňa : 30.10.2013 

 
 Podpis riaditeľa školy                                                               

                                                                                                                     pečiatka 
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            Príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vyjadrenie Rady školy 
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  Rada školy pri Základnej škole, Nevädzová 2, 821 01  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, september 2013 
 
 
 
 
 
VEC: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 
 
 
 
 Členovia Rady školy pri Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave boli oboznámení so 
správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2012/2013. Členovia hodnotiacu správu odsúhlasili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD. 
             predsedkyňa rady školy 
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Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
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Základná škola Nevädzová 2, 821 01  Bratislava 
 
Základná škola poskytuje základné vzdelanie v teritóriu pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - 
Ružinov, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, 
humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu 
žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu /§5 Zákona SR č. 350/1994 Z.z./. 

 
Základná škola je rozpočtová organizácia. 
Počet žiakov: 558 
Počet tried:   I. polrok 29 
  II. polrok 30 
Zameranie školy: 
- od 1. ročníka výuka cudzích jazykov /anglický,/,  
- výuka výpočtovej techniky od 1. ročníka /k dispozícii veľká učebňa so  PC, internet, výukové -   programy, 
dataprojektor/,  
- multimediálna učebňa - interaktívna tabuľa, PC, notebook, televízor, DVD, video 
- multimediálna učebňa - interaktívna tabuľa, PC – projekt EÚ 

       - spolupráca s Ružinovským športovým klubom  
 
Priestory školy využívané na výchovno-vzdelávací proces: kmeňové triedy, špecializované učebne  
/výpočtovej techniky, multimediálna učebňa, nová multimediálna učebňa,  3 jazykové učebne, kuchynka, žiacka drevo-
kovo dielňa, malá a veľká telocvičňa, fyzikálno-chemické laboratórium,športový areál. 
Škola a školské priestory sú v plnej miere využívané žiakmi a zamestnancami školy. 
Priestor, ktorý škola nevyužíva je jedine školnícky byt. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 
 
A. 
stav zamestnancov k 31.12.2012               
z toho: ZŠ – pedagogický zamestnanci  42,80  
nepedagogický zamestnanci     9,68       
ŠKD      15,15      
       
B. 
 
čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy k 31.12.2012 :  636.239,57 €   
priemerná mzda     795,39  €       
 
ZŠ 
tarifný plat         394.433,27                              100,0%  
osobný príplatok               19.919,58      100,0% 
príplatok za riadenie              7.457,75    100,0%   
príplatky za nadčas                       7.283,59    100,0%   
príplatky za triednictvo         10.097,63    100,0% 
príplatok za uv. učiteľa                  0,00        0,0% 
kreditový príplatok           4.186,81    100,0% 
odmeny  mimor.          69.069,00   100,0% 
odmeny Deň učiteľov              198,00   100,0% 
odmeny jubilejné               907,50     99,9% 
doplatok k platu               804,89   100,0% 
 
čerpanie prostriedkov na odvody       176.149,64   100,0% 
 
ŠKD 
 
tarifný plat         100.823,65                               100,0%  
osobný príplatok                 3.039,42    100,0% 
príplatok za riadenie                 740,42    100,1%    
príplatky za nadčas                       1.980,78       100,0% 
príplatky za zač. učiteľa                              40,66      99,2% 
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odmeny  mimor.          14.871,00      100,0% 
doplatok k platu               766,83    100,0% 
 
čerpanie prostriedkov na odvody                     42.865,16     100,0%   
  
 C: 
 
ZŠ 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na dohody:        11.911,88  100,0%  
Finančné prostriedky za dohody boli vyplatené za: záhradníka, mzdového pracovníka a správcu počítačovej siete 
a krúžky za vzdelávacie poukazy. 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
A. Príjmy 
 
Plnenie ukazovateľov príjmu: 
príjmy z prenajatých budov          13.317,46     100,0%  
príjmy z prenajatých bytov               903,60                 100,0% 
poplatky za ŠKD                      47.010,15    100,0%      
úroky         6,18           0,0% 
dobropis                 0,00        0,0%  
dary                      0,00        0,0% 
 
 
 
B Výdavky 
 
ZŠ 
 
631 - cestovné náhrady     
cestovné výdavky /doprovod žiakov na akcie.../         36,60        98,9% 
 
632 – energie, voda  
el. energia               1.732,43    100,0% 
el. energia     124,43   100,0% 
/prostriedky zo vzdel.poukazov/ 
tepelná energia                                     5.068,54   100,0% 
tepelná energia              26.475,52           0,0%  
/prostriedky z min. rokov/   
tepelná energia                4.988,66          100,0%  
/prostriedky z príjmov/  
tepelná energia                6.160,00          100,0%  
/prostriedky zo vzdel.poukazov/  
  
vodné, stočné                   992,85                   100,0% 
vodné, stočné                1.722,49                   100,0% 
/prostriedky z min. rokov/  
vodné, stočné                4.603,69      100,0%  
/prostriedky zo vzdel.poukazov/  
telefón                  1.628,10      100,0% 
rozhlas a televízia       70,80        99,7% 
pošta                       287,15                    100,1% 
internet       531,31      100,1% 
/webová stránka,doména/ 
 
633 – materiál a služby  

výpočtová technika       801,40      100,0% 
/z prostriedkov z náhradného plnenia: fotoaparáty,  kamera/ 
vybav.prev. priestorov    4.057,47      100,0% 
/žiacke lavice, stoličky, drvič vetiev, nástenky, kanvice,/ 
vybav.prev. priestorov       625,63            0,0% 
/lavice, stoličky - z prostriedkov min. rokov/ 
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vybav.prev. priestorov                 9.232,40         100,0% 
/lavice, stoličky - z prostriedkov z príjmov/ 
 
kancelárske potreby a materiál                 2.358,48     100,0% 
zemina          302,74       99,9% 
videokazety, CD           46,22     100,5% 
čistiace, hyg.  prostr.                  1.385,08     100,0% 
lieky            36,70        99,8% 
elektroinšt., vodoinštal. materiál                 1.044,27       100,0%   
knihy, časopisy         920,17      100,0% 
/predplatné časopisov,  zákony/ 
učebné a kompenzačné pomôcky      186,52         99,7% 
/výukové CD, / 
učebné a kompenzačné pomôcky     144,72       100,0% 
/deti zo soc.znevýh.prostr./ 
materiál pre výchovu      319,51         99,8% 
/fixky na tabuľu, kriedy.../  
materiál pre výchovu        22,28       100,0% 
/deti zo soc.znevýh.prostr./ 
pracovné oblečenie      213,70         99,9% 
pohonné hmoty         153,80                                    99,9% 
/benzín do kosačky/  
 
635 – rutinná a štandardná údržba   
údržba výpočtovej techniky, softwéru              1.187,40         100,0% 
/Trimel, Vema,..../ 
údržba kanc. strojov        82,50              99,4% 
údržba rozvodov el. en.,vody               6.316,95         14,9% 
údržba rozvodov el. en.,vody               3.141,36           0,0% 
/prostriedky z min. rokov – výmena teplovodného rozvodu / 
údržba zabezpeč. techniky          0,00           0,0% 
údržba budov, priestorov                1.859,19       100,0%   
údržba budov, priestorov                4.235,00           0,0%   
/z prostriedkov min. rokov - výmena podhľadu, maľovka / 
 
636 – Prenájom 
prenájom prev.strojov               2.028,46       100,0%  
/prenájom kopírovacieho stroja, rohoží/  
 
637 – ostatné tovary a služby 
školenia, kurzy      549,62         99,9% 
tlačiarenské služby     315,01         100,0% 
preprava tovaru      245,48       100,2% 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti     17,00           100,0% 
odvoz a likvidácia odpadu               3.517,08       100,0% 
deratizácia      288,00       100,0% 
revízie       983,86       100,0% 
/BOZP, PO/ 
remeselné služby      113,80           99,8% 
ochrana objektu      136,84         99,9% 
 
poplatky banke                  480,28         75,5% 
vrátenie nezrovnalostí za projekt              3.643,68       100,0% 
stravovanie                2.969,03         100,0% 
poistenie                 1.704,78       100,0% 
/poistenie majetku/ 
poistenie majetku       14,06        100,0% 
/z náhrad z poistného plnenia/ 
 
prídel do soc. fondu                            4.523,08          100,0% 
 
642 – transfery 
odchodné                 1.496,00           100,0% 
na nemocenské dávky                2.317,57              100,0% 
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ŠKD 
 
632 – energie, voda 
el. energia       1.752,00     100,0% 
tepelná energia       8.317,42     100,0% 
vodné, stočné          643,04     100,0% 
pošta               3,18     106,0% 
 
633  – materiál a služby 
vybavenie priestorov     1.800,80      100,0% 
/žiacke lavice, stoličky/ 
kancelárske potreby        103,66        99,7% 
čistiace prostriedky        127,57        99,7% 
 
637 – ostatné tovary a služby 
stravovanie      1.238,27     100,0% 
prídel do sociálneho fondu    1.067,97     100,0% 
 
642 – transfery 
na nemocenské dávky        544,49       99,9%  
      
Čerpanie finančných prostriedkov, na základe § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov:  
 
Navýšenie z príjmov za školnícky byt a prenájom telocvične: 
Bežné 
tepelná energia                      4.988,66       100,0%  
/prostriedky z príjmov/  
vybavenie prev. priestorov         9.232,40     100,0%    
Z prostriedkov MČ na kapitálové výdavky 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy                  150.974,50                100,0% 
/zateplenie budovy/ 
Projektová dokumentácia           9.960,00     100,0% 
/revitalizácia školského areálu/ 
  
Deti v hmotnej núdzi 
Stravné               86,00  
Školské pomôcky             33,20 
 
3. Neproduktívne náklady 
Pokuty                 0,00 
 
4.  stav a pohyb pohľadávok a záväzkov    
A. pohľadávky 
 
315 000  – pohľadávky voči rozpočtovým príjmom nedaňovým        0,00€ 
316 000 – ostatné pohľadávky            0,00€ 
B. záväzky 
321 000 – dodávatelia                   1.835,87€ 
/ faktúry 12/2012/ 
323 000 – krátkodobé rezervy                36.294,67€ 
325 000 – ostatné záväzky                          0,00€  
324 000 - prijaté preddavky                        0,00€ 
326 000 – nevyfakturované dodávky                        0,00€       
331 000 – zamestnanci                              53.206,81€  
335 000 – pohľadávky             0,00€  
336 000 – zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 
      a zdravotnými poisťovňami              31.856,63€ 
342 000 – ostatné priame dane                 7.935,41€ 
351 000 – zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt.org.                 
                do rozpočtu  zriaďovateľa                   125,85€    
354 000 - zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce                   0,00€ 
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355 000 – zúčtovanie transf. z rozp. obce                   2.352.364,97€        
357 000  – zúčtovanie rozpočtu zo ŠR                         36.294,67€ 
379 000 – iné  záväzky                        788,25€ 
      /poplatky, DPN, zrážky/ 
   
 
5.Fondy a účty organizácie 
 
A. sociálny fond   1639533953/0200 
stav na účte k 1.1.2012             6.958,07€ 
- tvorba  
povinný prídel z miezd za r. 2012                   5.591,05€ 
- čerpanie 
na stravovanie zamestnancov            2.242,69€ 
na regeneráciu pracovnej sily             4.268,00€ 
na jubileá                 750,00€  
konečný stav k 31.12.2012            5.288,43€ 
 
 
 
 
B Účty organizácie 
Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
1. Výdavkový účet                                                               155,10€ 
2. Príjmový účet                     125,58€                                 
3. Sociálny účet                5.288,43€   
4. Depozitný účet                      93.845,72€ 
5. Darovací účet                2.107,60€ 
6. Projekt EÚ                     16,00€ 
 
Záver: 
 
 
Finančnými prostriedkami boli pokryté všetky energie. K 31. decembru 2012 máme uhradené všetky faktúry, čo sa týka 
faktúr za energie, služby, materiálové vybavenie.  
V tomto roku sme z  prostriedkov z roku 2011 vo výške 36.200,-€ uhradili tepelnú energiu, vodné a stočné, 
rekonštrukciu teplovodného rozvodu, výmena podhľadu pri šatniach a maľovku. 
Z finančných prostriedkov z príjmov za prenájom priestorov sa uhradila tepelná energia a vybavenie prevádzkových 
priestorov, nákup žiacky lavíc a stoličiek. 
Finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia vo výške 815,46 € boli použité na nákup nových fotoaparátov NIKON 
a digitálnej kamery SONY a na čiastočnú úhradu za poistenie majetku. 
Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 15.218,00 eur boli použité na dohody pre učiteľov na záujmové 
vzdelávanie v krúžkoch a na úhradu energií. 
Príspevky na deti v hmotnej núdzi na školské potreby a na stravné boli vo výške 119,20 eur. 
Príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 167,- eur bol použitý na nákup učebných pomôcok 
a materiálu pre výučbu žiakov.  
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, doplatky k platu , odmeny  
a odvody do poisťovní. 
Do roku 2013 sme presunuli finančné prostriedky vo výške 36.000,- eur, tieto budú použité na prevádzkové náklady na 
rekonštrukciu elektrických rozvodov. 
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie pridelených finančných prostriedkov ako efektívne a účelné. Finančné prostriedky 
boli použité na hladký a nevyhnutný chod školy. 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Pastýrik 
            riaditeľ školy 
 
 
 
 
V Bratislave, 11.03.2013 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 
 
 
1. Výdavkový účet           1639531659/0200 
 
dotácie na rok 2012      1.199.075,22€ 
 
čerpanie: 
rozpočtové  bežné výdavky        805.556,20€ 
z prostriedkov roku 2011           36.200,00€ 
z odvedených príjmov – bežné výdavky         14.221,06€ 
z odškodnenia z poisťovne               815,46€ 
z rozpočtu MČ – bežné výdavky         181.348,00€ 
z rozpočtu MČ – kapitálové výdavky        160.934,50€  
výdavky za rok 2012      1.162.920,12€   
 
presun do roku 2013           36.000,00€ 
konečný stav účtu k 31.12.2012                    155,10€ 
odvod na MÚ Ružinov dňa 21.1.2013  /finančné vysporiadanie/           155,10€ 
zostatok        0,00€           
 
2. Príjmový účet         1639533558/0200 
 
odvody príjmov v r. 2012 na MÚ Ružinov                                   61.927,27€ 
plnenie príjmov               62.052,85€ 
konečný stav účtu k 31.12.2012               125,58€            
odvod na účet MÚ Ružinov dňa 21.1.2013/finančné vysporiadanie/                125,58€          
zostatok        0,00€ 
 
3. Depozitný účet         2948410556/0200     
mzdy a odvody            93.845,72€ 
minimálny zostatok                    0,00€  
konečný stav účtu k 31.12.2012          93.845,72€ 
úhrady mzdy, odvody do poisťovní dňa 2.1.2013             93.845,72€ 
zostatok                     0,00€ 
 
4. Účet strediska školská jedáleň    
  
5. Sociálny fond       1639533953/0200 
stav na účte k 1.1.2012             6.958,07€ 
- tvorba  
povinný prídel z miezd za r. 2012                   5.591,05€ 
- čerpanie 
na stravovanie zamestnancov            2.242,69€ 
na regeneráciu pracovnej sily             4.268,00€ 
na jubileá                 750,00€  
konečný stav k 31.12.2012            5.288,43€ 
 
Vypracoval: Feherová  
    
V Bratislave,   11.03.2013 
 
 
    
Schválil:         Mgr. Vladimír Pastýrik 
               riaditeľ školy 
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 
 
 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 1 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € % plnenia 

1. Príjmy spolu 62046,67 62052,85 100,0 
poplatky a platby z predaja a služieb 

      

v tom:podpoložka 223002 47010,15 47010,15 100,0 

podpoložka 223003 0 0 0,0 

príjem z prenájmu 212 14221,06 14221,06 100,0 

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0 6,18 0,0 

ostatné príjmy 292 815,46 815,46 100,0 

granty 311 0 0 0,0 

2. Odvod príjmov MČ x 61927,27   

        

3. Výdavky spolu 1162756,02 1162920,12 100,0 

bežné výdavky vrátane hmotnej núdze 1001821,52 1001985,62 100,0 

kapitálové výdavky 160934,5 160934,5 100,0 

        

4. Dotácie MČ 1198956,02 1199075,22 100,0 

na bežné výdavky 1038021,52 1038021,52 100,0 

na kapitálové výdavky 160934,5 160934,5 100,0 

na hmotnú núdzu 0 119,2 0,0 

        

        

        

        

        

        

        

        
Vypracoval: Feherová 
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Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 2 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € 
% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 62046,67 62052,85 100,0 
Z toho:       
212 príjem z prenájmu 14221,06 14221,06 100,0 
223 poplatky a platby z predaja a služieb 47010,15 47010,15 100,0 
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž 47010,15 47010,15 100,0 
223003 Za stravné 0 0 0,0 
243Úroky z dom. úverov a vkladov 0 6,18 0,0 
290 Ostatné príjmy 815,46 815,46 0,0 
311 Granty 0 0 0,0 
600 Bežné výdavky /1/ 1001821,52 1001866,42 100,0 
Z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 636240 636239,57 100,0 
Z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 495257 495256,92 100,0 
612 Príplatky 55170 55170,32 100,0 
614 Odmeny 85046 85045,5 100,0 
616 Vyrovnanie platu 767 766,83 0,0 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 219013 219014,8 100,0 
630 Tovary a ďalšie služby 142210,52 142253,99 100,0 
Z toho:       
631 Cestovné náhrady 37 36,6 98,9 
632 Energia, voda a komunikácie 36902,78 65101,61 176,4 
v tom:       
elektrická energia 3609,43 3608,86 100,0 
plyn 0 0 0,0 
tepelná energia 24533,66 51010,14 207,9 
vodné, stočné 6239,69 7962,07 127,6 
633 Materiál  23368,8 23993,17 102,7 
634 Dopravné 0 0 0,0 
635 Rutinná a štandardná údržba 45476,32 16852,43 37,1 
636Nájomné za prenájom 2028 2028,46 100,0 
637 Služby 34397,62 34241,72 99,5 
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní 4358 4358,06 100,0 
        
700 Kapitálové výdavky /2/ 160934,5 160934,5 100,0 
Z toho:       
710 Obstaranie kapitál.aktív 160934,5 160934,5 100,0 
Z toho:       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení 0 0 0,0 
716 Prípravná a projektová dokumentácia 9960 9960 0,0 
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. 150974,5 150974,5 0,0 
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. 0 0 0,0 
        
Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0 119,2 0,0 
        
        
Výdavky spolu /1+2+3/ 1162756,02 1162920,12 100,0 
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Z toho:       
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       
z darov 0 0 0,0 
Použitie navŕš.rozp.z príjmov 0 0 0,0 
z príjmov, darov, poistné plnenie  - bežné 15036,52 15036,52 0,0 
z príjmov-kapitálové 0 0 0,0 

 
Vypracoval: Feherová 
 
 
 
 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 3 
 

Ukazovateľ Merná jednotka 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € % plnenia 

Tarifné platy € 495257 495256,92 100,0 

Príplatky € 55170 55170,32 100,0 

V tom: osobný príplatok € 22959 22959 100,0 

Odmeny € 85046 85045,5 100,0 

v tom jubilejné odmeny € 908 907,5 99,9 

Doplatok k platu € 767 766,83 100,0 

Mzdové prostriedky spolu € 636240 636239,57 100,0 

Priem.prep.počet zam. osoby 0 66,7 0 

Priemerná mzda € 0 795,39 0 
 
Vypracoval: Feherová 
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Komentár k výkazu k správe o hospodárení za rok 2012 

  
 
 
Z presunutých finančných  prostriedkov z roku 2011 vykázaných v správe o hospodárení za rok 2012 vo výške 36.200,- 
€  sme uhradili tepelnú energiu, vodné, stočné, rekonštrukciu teplovodného rozvodu, výmena podhľadu pri šatniach 
a maľovku.  
Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 15.218,- € boli použité na dohody pre vedúcich krúžkov  a na úhradu 
za tepelnú energiu a vodné, stočné. 
Z prostriedkov z príjmov vo výške 14.221,06 za prenájom priestorov sa uhradila tepelná energia a vybavenie 
prevádzkových priestorov, nákup žiacky lavíc a stoličiek.  
Finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia vo výške 815,46 € boli použité na nákup nových fotoaparátov NIKON 
a digitálnej kamery SONY a na čiastočnú úhradu za poistenie majetku. 
Príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 167,- eur bol použitý na nákup učebných pomôcok 
a materiálu pre výučbu žiakov.  
Z finančných prostriedkov na prevádzku sa ďalej realizovala úhrada energií,  nákup materiálu, školenia, realizovala sa 
bežná oprava a údržba elektr. a vodovodných rozvodov, poistenie budovy a žiakov, príspevok zamestnávateľa na 
stravovanie, poplatky, OON, tvorba SF. 
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, doplatky k platu , odmeny  
a odvody do poisťovní. 
Vo výške 1.496,- € bolo vyplatené odchodné za pedagogického zamestnanca I. stupňa.  
Z prostriedkov mestskej časti bola z kapitálových výdavkov uhradená zostávajúca časť faktúry na zateplenie budovy 
školy vo výške 150.974,50,- € a projektová dokumentácia na revitalizáciu areálu vo výške 9.960,- €  a príspevok ku 
Dňu učiteľov vo výške 198,- €. 
Finančnými prostriedkami boli pokryté všetky energie.  
K 31.decembru 2012 boli uhradené všetky faktúry za energie. 
Z prideleného rozpočtu na rok 2012 sme previedli do nasledujúceho roka 2013 finančné prostriedky vo výške 36.000,- 
€, ktoré budú použité na prevádzku školy. 
 
 
 
 
V Bratislave, 02.04.2013 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Pastýrik 
            riaditeľ školy 
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